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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-83203306-10.03-20938260 19.02.2021
Konu : Nakil ve Geçişler

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi     : Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

İlgi Yönetmeliğin "Kayıt şartları" başlıklı 21 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinde; "Okulların 
nakil ve geçiş şartlarının taşınması hâlinde öğrencilerin;  a) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi 
veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına ders kesiminden yeni öğretim yılı 
birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar 
nakil ve geçişleri yapılır.", aynı Yönetmeliğin  "Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve 
geçişler" başlıklı 41 inci maddesinin birinci fıkrasında da; "(1) a) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Açık Öğretim 
Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış 
oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla 
örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin 
yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci 
döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar 
ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve 
kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu 
meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim 
merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler." denilmektedir. 

Ancak, açıköğretim liselerinde kayıtlı öğrenciler 25 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arasında sınava 
gireceklerinden bu öğrencilerin nakil süresi içerisinde herhangi bir kredi hak edişi olmayacaktır. Bu durumda olup 
örgün öğretime geçiş için Bakanlığımıza nakil başvurusu yapan açıköğretim liseleri öğrencilerinin bir defaya 
mahsus olmak üzere 18 Mart 2021 tarihine kadar nakil ve geçiş yapabilmelerine imkân verilmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, açıköğretim liselerinde kayıtlı öğrencilerden örgün 
öğretime geçiş için nakil başvurusu yapacak öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere 18 Mart 2021 tarihine 
kadar örgün öğretime nakil ve geçiş yapabilmelerine imkân verilmesi hususunu olurlarınıza  arz ederim.

       Cengiz METE
        Genel Müdür 

Uygun görüşle arz ederim.
         Mahmut ÖZER
       Bakan Yardımcısı
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